OBECNÍ ÚŘAD BÍLICHOV
Bílichov 18, 273 74 Klobuky

Zápis č. 29
ze zasedání Zastupitelstva obce Bílichov,
konaného dne 23. 5. 2022 od 19:00 hodin.
Přítomni: Ing. Bohuslav Ježek, Jan Bečvář, Ing. Ladislav Šána, Jan Hofner, Bc. Alena Svobodová,
Omluveni: Bc. Daniela Martinovská, Marie Matičková
Program:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

Kontrola usnesení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu
Žádost o prodej části obecního pozemku
Žádost o prodej části obecního pozemku
Žádosti
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce – 2022-2026
Směrnice - zmocnění
Různé

Bod I - Kontrola usnesení
OZ provedlo kontrolu usnesení bez námitek.
Bod II - Schválení programu
OZ schválilo program jednání zasedání Zastupitelstva obce č. 29.
Bod III – Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Bc. Alena Svobodovou a Jana Bečváře. K návrhu nebyl
vznesen protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov určuje ověřovatele zápisu Bc. Alenu Svobodovou a Jana Bečváře.
Výsledek hlasování:
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 2
Bod IV – Žádost o prodej části obecního pozemku
OZ projednalo Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 472/2 v k. ú. Bílichov, na kterém se
nachází oplocení nemovitosti č. p. 83. OZ rozhodlo dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. §39 odst. 1 a
vyvěsit Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 472/2, na kterém se nachází oplocení nemovitosti
č. p. 83. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce včetně EÚD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje vyvěšení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 472/2
v k. ú. Bílichov.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod V – Žádost o prodej části obecního pozemku
OZ projednalo Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 482/3 v k. ú. Bílichov, na kterém se
nachází předzahrádka č. p. 43. OZ rozhodlo dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. §39 odst. 1 a vyvěsit
Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 482/3, na kterém se nachází předzahrádka nemovitosti
č. p. 43. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce včetně EÚD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje vyvěšení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 482/3
v k. ú. Bílichov.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod VI – Žádosti – Farní charita Slaný
OZ projednalo žádost Farní charity Slaný o příspěvek na provoz charitního střediska. OZ navrhuje přispět
částkou 5 000,-Kč na základě darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje peněžní dar Farní charitě Slaný na základě darovací smlouvy ve
výši 5 000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod VII – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce – 2022-2026
OZ projednalo stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bílichov pro volby do zastupitelstev obcí 2022.
Počet členů byl stanoven 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schválilo počet členů zastupitelstva obce Bílichov na 7 pro volby do
zastupitelstev obcí 2022.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod VIII – Směrnice - zmocnění
OZ zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření následovně:
- Rozpočtové příjmy v neomezené výši.
- Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše
100 000,-Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci.
- Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plné rozsahu v příjmech a výdajích.
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším příštím zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílichov schválilo zmocnění starosty ke schvalování a provádění výše uvedených
rozpočtových opatření.
Výsledek hlasování:
Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Bod IX – Různé
- Přezkoumání hospodaření obce Bílichov za rok 2021 – k informaci – schválení proběhne v rámci
závěrečného účtu obce Bílichov na následujícím zasedání OZ.
- Oprava komunikace od rybníka směrem na Hořešovice – osloveny Ekostavby Louny, budou
osloveny další firmy s cenovou poptávkou.
- Proběhlo výběrové řízení – otevírání obálek – zpracování dokumentace ČOV a kanalizace –
18.5.2022 – vybrána firma:
- OÚ Bílichov zavádí elektronickou spisovou službu
- 28.5.2022 proběhne seniorský výlet do západních čech
- 4.6.2022 proběhne výlet do ZOO Plzeň a Dinoparku v rámci dne dětí
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Bod X – USNESENÍ
- Zastupitelstvo obce Bílichov určuje ověřovatele zápisu Bc. Alenu Svobodovou a Jana Bečváře.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje vyvěšení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č.
472/2 v k. ú. Bílichov.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje vyvěšení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č.
482/3 v k. ú. Bílichov.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schvaluje peněžní dar Farní charitě Slaný na základě darovací
smlouvy ve výši 5 000,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schválilo počet členů zastupitelstva obce Bílichov na 7 pro volby do
zastupitelstev obcí 2022.
- Zastupitelstvo obce Bílichov schválilo zmocnění starosty ke schvalování a provádění výše
uvedených rozpočtových opatření.
- Zastupitelstvo bere na vědomí ostatní body jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude oznámeno pozvánkou na úřední desce OÚ Bílichov.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.5.2022
Zapisovatel: Ing. Ladislav Šána
Originál zápisu k dispozici na OÚ Bílichov.
Ověřovatelé:

Starosta:

Bc. Alena Svobodová

podpis ...........................................

Jan Bečvář

podpis ...........................................

Ing. Bohuslav Ježek

podpis ...........................................

Razítko obce:
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Příloha č. 1
Zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Bílichov dne 23.5.2022 – Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Ing. Bohuslav Ježek
Jan Bečvář
Jan Hofner
Marie Matičková
Bc. Daniela Martinovská
Bc. Alena Svobodová
Ing. Ladislav Šána
Hosté:
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